
Støtteforeningen
ved Hospice Søholm

Hospice Søholm og Støtteforeningen

Støtteforeningen ved Hospice Søholm blev oprettet i 1997, to år inden 
Hospice Søholm blev taget i brug. Hospice Søholm er smukt beliggende 
ved Brabrand sø, på adressen Bispevej 68 i Stavtrup, 8260 Viby J. 
Det lykkedes i 1999 at få oprettet 5 hospicepladser, i dag er der på  
Hospice Søholm 11 pladser, men med mulighed for at udvide til 15.

Hospice Søholm har siden 2009 været en selvejende institution med drift-
soverenskomst med Region Midtjylland. Der er et nært tværfagligt sam-
arbejde mellem læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, præst 
og andre, der medvirker ved pleje, omsorg og behandling af uhelbredeligt 
syge mennesker og deres pårørende.

Støtteforeningens indtægter er fra medlemskontingent, donationer fra 
private og fonde, desuden loppemarkeder, møder og koncerter med entré. 
Støtteforeningen er en almen velgørende forening og er godkendt af 
SKAT, så pengegaver kan fratrækkes på selvangivelsen.

Vores bankkonto er åben for gaver på: 
reg. nr.2316, konto nr. 7556951009

Støtteforeningens hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk
Støtteforeningen ved Hospice Søholm findes også på facebook 
Telefon til kassereren: 2265 7518
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Støtteforeningen ved Hospice Søholm
v/Karen Margrethe Sørensen
Ormslevvej 432
8260  Viby J



Støtteforenings formål
	 •	 at	udbrede	kendskab	til	hospicetanken	generelt
	 •	 at	udbrede	kendskab	til	det	konkrete	hospicetilbud
	 •	 at	støtte	arbejdet	på	Hospice	Søholm	i	Århus
	 •	 at	udbrede	kendskab	til	frivilliges	indsats	på	hospice
	 •	 at	medvirke	til	bedre	vilkår	for	uhelbredeligt	syge	og	døende	
   mennesker samt deres pårørende
	 •	 at	indgå	i	et	aktivt	samarbejde	med	bl.a.	Hospice	Forum			 	
     Danmark m.h.p. oprettelse af flere hospicepladser på landsplan

Støtteforeningens aktiviteter
	 •	 at	afholde	møder	om	hospice	og	hospicesagen,	men	også	med			
   indhold af samfundsforhold med almen interesse
	 •	 at	sende	Nyhedsbrev	til	medlemmer	med	orientering	af	forskellig	art
   og annoncering af kommende aktiviteter
	 •	 at	deltage	i	arrangementer,	som	har	interesse	for	hospicesagen
	 •	 at	lave/deltage	i	arrangementer,	der	giver	en	direkte	indtægt,	
   f.eks. loppemarked, møder og koncerter med entré

Støtteforeningens organisation 
Den ordinære generalforsamling er foreningens øverste myndighed. 
Generalforsamlingen holdes hvert år i maj måned.
Foreningen	ledes	af	en	bestyrelse	på	5	medlemmer,	der	vælges	for	2	år	
ad gangen. Suppleanter og revisor vælges for ét år ad gangen.

Medlemskab 
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, par og foreninger, 
institutioner og virksomheder.
Indmeldelse sker ved brug af elektronisk indmeldelse på hjemmesiden, 
ved kontakt til et bestyrelsesmedlem, evt. ved at aflevere eller sende 
indmeldelsesseddel fra pjecen af papir.

Medlemskontingentet er følgende:
	 •	 Enkeltmedlemmer:	 kr.	100
	 •	 Par:	 kr.	175
	 •	 Foreninger	m.fl.:	 kr.	500

Bestyrelsens sammensætning

Formand: Rosa Poulsen
Tlf. 8617 9570 / 2026 5565, e-mail: aso33@privat.dk  

Næstformand: Krista Franck 
Tlf. 2125 6675, e-mail: krista.franck@gmail.com

Kasserer: Karen Margrethe Gadegaard Sørensen
Tlf. 8628 3371 / 2265 7518, e-mail: karenms@privat.dk

Bestyrelsesmedlem: Birthe Rask  
Tlf. 2023 9897, e-mail: birthe.rask@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Elisabeth Buhrkal 
Tlf. 2899 1095, e-mail: buhrkalwitte@privat.dk

Suppleant: Emmy Haahr Jensen  
Tlf. 2167 1948, e-mail: emhj@km.dk

Suppleant: 
   

Tilmelding elektronisk på hjemmesiden eller på linjerne nedenfor

Medlemskab af Støtteforeningen ved Hospice Søholm
ønskes for medlemsåret ________ af:

Navn	_______________________________________________________

Navn*	______________________________________________________

Adresse ____________________________________________________

Postnr. _____________  By _____________________________________

Telefon _______________  e-mail _______________________________

*udfyldes ved medlemskab for par                                                                   Juni 2016
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